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RESPOSTAS ESPERADAS DA PROVA DE PROJEÇÃO

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição dos interessados as
Respostas Esperadas da prova de projeção da especialidade de Nefrologia Pediátrica do Processo
Seletivo para Residência Médica – 2020.

Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão consideradas
corretas, também, as respostas que se enquadrarem no conjunto de ideias que corresponderem às
expectativas da banca examinadora quanto à pertinência e à abordagem do conhecimento, bem
como quanto à forma de elaboração das respostas. Respostas parciais também serão aceitas, sen-
do que a pontuação a elas atribuída corresponderão aos diferentes níveis de acerto.

▬▬▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Síndrome nefrótica.

(1,0 ponto)
▬▬▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Exame simples de urina, proteinúria de 24 horas, ureia, creatinina, lipidograma e C3.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Iniciar tratamento anti-helmintico, restrição de sódio na dieta e uso de prednisona 2 mg/kgdia.

(0,5 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Infecção do Trato Urinário.
(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Exame simples de urina e urocultura coletados pela sonda vesical.

(0,5 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: O principal agente etiológico é o Escherichia coli. As características de agente são: presença da fimbria
P, flagelo e secreção de adesina.

(1,0 ponto) 

▬▬▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Ultrassonografia de rins e vias urinárias.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Sim, PA < P90 para sexo,idade e altura NORMOTENSO 
PA ≥P90 e < P95 para. Pressão arterial  ELEVADA 
PA ≥ P95 para sexo idade e altura HIPERTENSÃO 
PA até P95 + 12mmHg: HIPERTENSÃO ESTÁGIO 1
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PA ≥ P95 +12 mmHg: HIPERTENSÃO ESTÁGIO 2
(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: PA até P95 + 12mmHg: HIPERTENSÃO ESTÁGIO 1.
(1,5 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: 1- 2ª medida após 1- 2 semanas
2- Mudança de estilo de vida (peso e atividade física)_
3- Realizar monitorização ambulatorial de pressão arterial com três meses.
4- Solicitar exames: Urina tipo 1 e urocultura, bioquímica, incluindo eletrólitos, ureia e creatinina, per-
fil lipídico (em jejum ou não), ácido úrico, hemograma completo. Exames de imagem: Ultrassonogra-
fia renal em menores de seis anos ou naqueles, Hemoglobina glicada (para triagem de Diabetes
mellitus) e transaminases (triagem de esteatose hepática).

(1,5 ponto)

Goiânia, 16 de dezembro de 2019.


